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Efnisorð:
Gæðastýring, hrossarækt,landnýting, vottun,
úttektir, landlæsi, beitarstýring

Undirskrift verkefnisstjóra
2

Inngangur
Árið 2000 komu Fagráð í hrossarækt og Félag
hrossabænda, á fót gæðastýringu í skýrsluhaldi,
landnýtingu og heilbrigði hrossa. Fagráðið fékk
Landgræðslu ríkisins til að semja reglur og móta
verklag, varðandi úttekt á sjálfbærri landnýtingu
hrossabænda og jafnframt að annast úttektina.
Áhersla var lögð á að móta einfaldar og skýrar
reglur, sem auðvelt væri að vinna eftir. Til grundvallar landmatinu eru lagðar reglur með einkunnastiga, sem Borgþór Magnússon, gróðurvistfræðingur og samstarfsfólk hans hafa þróað. Reglurnar
Grænir hagar.
Ljósm: Bjarni Maronsson.
byggjast á landlæsi, þ.e. sjónmati á ástandi
landsins og greinanlegum gróður- og rofeinkennum. Gæðastýringin er þýðingarmikill liður í
vöktun Landgræðslunnar á meðferð og nýtingu beitarlands.
Héraðssetrið á Hólum, nú Sauðárkróki, hefur verið tengiliður við Félag hrossabænda og haft umsjón með landnýtingarþætti gæðastýringarinnar. Fyrstu jarðirnar voru vottaðar árið 2000 og fékk
þá 21 bú viðurkenningu fyrir vistvæna landnýtingu. Árið 2012 voru 13 bú af upphaflegu þátttökubúunum enn með í landnýtingarþættinum. Verklagsreglur um vottun beitarlands eru í viðauka 2.
Verklag
Úttektir vegna gæðastýringarinnar fara fram
á tímabilinu 15. ágúst til 15. nóvember ár
hvert. Niðurstaða úttektar er send viðkomandi landnotanda fyrir nóvemberlok og
gildir fyrir yfirstandandi ár.
Frumúttekt er gerð af tveimur starfsmönnum
Landgræðslunnar. Loftmynd af beitarlandi
þátttakenda er grunngagn við úttektir. Þar
koma fram m.a. einstök beitarhólf og stærðir
þeirra. Beitarástand og rof er metið í hverju
hólfi fyrir sig. Í verklagsreglum gæðastýrÁ haustdegi.
Ljósm: Bjarni Maronsson.
ingarinnar koma fram þær viðmiðanir, sem
beitarland þarf að standast til að viðkomandi jörð hljóti viðurkenningu fyrir sjálfbæra nýtingu
beitarlands.
Endurúttektir eru gerðar af einum starfsmanni Landgræðslunnar, nema um sérstök álitamál sé að
ræða. Hafi jarðir staðist fyrstu þrjár úttektirnar er ástand þeirra ekki metið sérstaklega fjórða árið.
Eftir það eru jarðir metnar annað hvert ár. Gjaldskrá fyrir úttektir er ákveðin af Landgræðslunni, í
samráði við Félag hrossabænda. Kostnað af úttektunum ber þátttakandi en þau ár, sem formleg úttekt er ekki gerð, eru án gjalds.
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Úttektir árið 2012.
Alls stóðust 45 bú úttektarkröfur. Skipting þeirra eftir sýslum kemur fram í töflu 1. Flestar úttektirnar fóru fram í september og október, að sprettutíma loknum. Nauðsynlegt er að úttektum
ljúki meðan jörð er auð og auðvelt að komast um land. Endurúttektir voru gerðar á 26 jörðum,
frumúttektir á 2 og 17 jarðir voru ekki skoðaðar, sbr. verklagsreglur. Þær verða metnar árið 2013.
Tvö bú í Skagafirði, Hofstaðasel og Ásgeirsbrekka, hættu þátttöku en við bættust Hömluholt í
Snæfellsnessýslu og Hraun I í Árnessýslu. Flugumýri II í Skagafirði hóf þátttöku að nýju.
Að úttektunum unnu eftirtalið starfsfólk Landgræðslunnar: Sigþrúður Jónsdóttir, Gústav Ásbjörnsson, Garðar Þorfinnsson, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Bjarni Maronsson.
Tafla 1. Fjöldi þátttökubúa eftir árum og sýslum.
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Í viðauka 1 á bls. 6 er kort, sem sýnir nöfn og staðsetningu þátttökubúa.

Umræður
Eins og sjá má af töflu 1 eru ekki miklar sveiflur í fjölda né staðsetningu þátttökubúa frá árinu
2001. Meðal þátttakenda eru nokkur öflugustu hrossaræktarbú landsins. Tilgangurinn með gæðastýringarkerfi hrossaræktarinnar er m.a. sá að auka fagmennsku í meðferð beitarlands og auka velferð hrossa á viðkomandi búum. Þetta hefur tvímælalaust tekist hvað varðar meðferð lands. Þátttaka í landnýtingarþættinum þarf þó að aukast til þess að útbreiða enn frekar landlæsi og markvissari beitarstýringu á hrossabúum. Æskilegt væri að fjöldi þátttökubúa tvöfaldaðist á næstu árum.
Í samráði við Félag hrossabænda þyrfti að efla kynningu á landnýtingarþættinum meðal hrossabænda. Illa hefur gengið að fá hrossabændur að heilbrigðisþætti gæðastýringarinnar og bitnar það
hugsanlega á þátttöku í landnýtingarþættinum. Hagur af þátttökunni þyrfti að vera sýnilegri, bæði
fjárhagslegur og félagslegur. Á flestum búum má þó finna beinan fjárhagslegan hagnað af bættri
beitarstýringu og vöktun lands. Sem dæmi má taka að eftir því sem land er í betra ástandi í lok
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sprettutíma, þolir það meiri haust- og vetrarbeit, sem getur sparað heygjöf umtalsvert, án þess að
það komi niður á holdafari hrossa né uppskeru næsta sumars. Hey er dýrt og stundum torfengið. Í
töflu 2 er einfalt dæmi, sem sýnir mögulegan fjárhagslegan hagnað af bættri beitarstýringu. Landgræðslan vinnur nú að endurskoðun á úttektarreglum og huga þarf að sérstöku merki fyrir þátttakendur í landnýtingarþættinum.

Tafla 2. Dæmi um fjárhagslegan ávinning af bættri beitarstýringu.

Fjöldi hrossa:

5 vetra og yngri
6 vetra og eldri

15 hross
15 hross

Fóðurþörf með lakari beit:

5 vetra og yngri
6 vetra og eldri

5,0 rúllur/hross
5,0 rúllur/hross

Fóðurþörf með betri beit:

5 vetra og yngri
6 vetra og eldri

3,0 rúllur/hross
1,0 rúllur/hross

Verð á rúllu án vsk. (350kg):

7.000.- krónur

Mögulegur fjárhagslegur ávinningur af bættri landnýtingu:

Kr. 630.000.-

Kostnaður við verkefnið.
Eins og áður segir fór fram frumúttekt á 2 búum, endurúttekt á 26 búum, en 17 bú voru ekki
skoðuð. Gjald fyrir frumúttekt kr. 19.000.- og endurúttekt kr. 9.500.- án vsk.
Tekjur vegna verkefnisins námu því kr. 285.000.-

Rekstur hrossa í Skagafirði. Ljósm: Bjarni Maronsson.
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Viðauki 1
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Viðauki 2
Gæðastýring í hrossarækt
Landnýting og vottun beitilands

Tilgangur
x Að tryggja sjálfbæra nýtingu beitilands.
x Að tryggja velferð hrossa.
x Þáttur í gæðastjórnun í hrossarækt.
Vottunaraðferð
Vottunin gildir eingöngu fyrir land sem nýtt er til hrossabeitar. Beitiland og landnýting skal metin
eftir ástandsskala Rannsóknastofnunar landbúnaðarins (Rala) og Landgræðslu ríkisins, sem
skýrður er í ritinu Hrossahagar. Aðferð til að meta ástand lands (Rannsóknastofnun landbúnaðarins
og Landgræðsla ríkisins, maí 1997). Við mat á jarðvegsrofi er einnig notað
ritið Að lesa landið (Rannsóknastofnun landbúnaðarins og Landgræðsla ríkisins, 1997).
Vottun lands miðast við ástand þess þegar vottun fer fram.
Vottunaraðilar
Landgræðsla ríkisins ræður starfshóp sem sér um vottunina. Sérfræðingar Landgræðslunnar og
Rala í beitarmálum sjá um starfsþjálfun vottunarhópsins og skulu jafnframt setja hópnum nánari
vinnureglur. Vottorð skal gilda eitt ár í senn frá útgáfudegi.
Vottunareiningar
1. Ræktað land.
2. Úthagi.
3. Geymsluhólf fyrir brúkunarhross.
4. Afréttir.
Vottun
x Umsókn bónda um vottun, ásamt korti eða loftmynd af því landi er votta skal. Fram komi
stærðir einstakra beitarhólfa.
x Ekkert beitiland sem fer í ástandsflokk 5 skal nýtt til beitar.
x Úthaga, sem fer í flokk 4, skal ekki nýta til beitar nema með miklum takmörkunum og/eða
markvissum landbótaaðgerðum.
x Úthagi, sem fer í flokk 3, er nýtanlegur til beitar með takmörkunum.
x Geymsluhólf skulu staðsett á sléttlendi sem auðvelt er að bera á og bæta skemmdir. Þau skulu
ekki staðsett í halla eða á rofsæknu landi.
x Afréttir sem viðkomandi nýtir til beitar skulu hæfir til hrossabeitar að mati Landgræðslu ríkisins
og Rala.
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Kostnaður
Kostnaður vegna vottunar greiðist af vottunarþega. Landgræðslan ákveður gjaldskrá fyrir
vottunina.
Vinnureglur og skýringar
Vottunaraðferð og vottunaraðilar
x Vottun fer fram á tímabilinu 15. ágúst til áramóta ár hvert, háð tíðarfari.
x Vottun gildir fyrir yfirstandandi ár.
x Fara skal um allt beitiland sem votta á og ástand þess metið. Ástandseinkunn skal gefin hverju
beitarhólfi, lakast 5 og best 0. Sérstaklega þarf að gaumgæfa ástand landsins við frumvottun og
ef vafi getur leikið á um ástandsflokkun. Í matsniðurstöðum skal gera grein fyrir einstökum
beitarhólfum, þó að lágmarki 1 ha. nema um geymsluhólf sé að ræða.
x Miðað skal við ástand lands eins og það er þegar matið fer fram.
x Vottunarþegi á rétt á að vera viðstaddur landmatið og fá allar skýringar er það varðar.
x Vottunarþegi sem ekki fær vottun á land sitt vegna ástands þess, á rétt á að fá land sitt vottað
næsta ár.
x Vottunaraðilar skrá hjá sér upplýsingar er varða vottunina og ástand landsins á sérstök eyðublöð. Skulu vottunarþegi, Landgræðslan, viðkomandi búnaðarsamband og Bændasamtökin fá
samhljóða eintök af niðurstöðu vottunar.
x Landgræðslan ræður starfshóp, sem sér um vottunina. Menntunarkröfur eru: a) BSc próf í búvísindum eða sambærileg menntun. b) Nemar sem lokið hafa tveggja ára námi á háskólastigi
við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri geta unnið að vottun með þeim starfsmönnum, er lokið
hafa námi skv. lið a.
x Sérfræðingar Rala og Landgræðslunnar í landlæsi og beitarmálum sjá um starfsþjálfun starfshópsins.
x Frumvottun skal ætíð unnin af tveimur aðilum úr áðurnefndum starfshóp. Sú meginregla skal
gilda, komi upp álitamál við vottun að landið skal njóta vafans.
Viðmiðanir
Ástandseinkunn í beitarhólfi verður aldrei betri
en einkunn fyrir rofdíla nema land sé í uppgræðslu. Aðrir þættir í ástandsmati geta lækkað
einkunnina. Land sem er að hluta til í mjög
slæmu ástandi eða óbeitarhæft fyrir hross að mati
vottunaraðila vegna jarðvegsrofs og/eða brattlendis getur fengið vottun sé þetta land friðað
fyrir hrossabeit eða að nýting þess hamlar ekki
eðlilegri gróðurframvindu og bata landsins að
mati vottunaraðila enda fari þar jafnframt fram
Ofbeitt beitarhólf.
Ljósm: Bjarni Maronsson.
landbótaaðgerðir. Lítt grónir melar eiga ekki að
draga úr möguleikum á að land hljóti vottun, enda séu önnur atriði í lagi og ekki virkt jarðvegsrof í
gangi á melum eða í jöðrum þeirra.
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Vottunareiningar
Ræktað land
Tún sem nýtt eru til beitar. Geta einnig verið nýtt til slægna. Óþarfi er að votta tún sem eingöngu
eru notuð til slægna. Vottunarþegi fær ekki vottun ef:
a) meira en 3 ha. fara í fl. 3.
b) 1 ha. eða meira fer í fl. 4.
Úthagi
Átt er við óræktað land, áborið eða óáborið,
girt eða ógirt. Vottunarþegi fær ekki vottun ef:
a) 20% eða meira af landinu fer í fl. 3.
b) 5% eða meira af landinu fer í fl. 4, þó aldrei
meira en eitt beitarhólf.
c) Brattlendi fær ekki vottun fari það í flokk 3.
Sérstök álagssvæði í úthaga s.s. gjafarsvæði
eða umferðarsvæði þurfa ekki að hafa áhrif á
ástandseinkunn beitarhólfs enda sé það mat
vottunaraðila að umfang svæðis sé innan eðlilegra marka. Þau skulu þó aldrei vera meira en
5% af heildarstærð vottunareiningar.

Ekki hrossabeitarland.
Ljósm: Bjarni Maronsson.

Geymsluhólf
Hér er átt við afmörkuð hólf sem eingöngu eru notuð fyrir brúkunarhross. Þau geta verið á ræktuðu
landi eða úthaga en skulu metin sem sérstök vottunareining. Þau geta verið allt að 3 ha. að stærð.
Þau geta ekki hlotið lakari einkunn fyrir rofdíla en 3 þó heildareinkunn sé lakari. Geymsluhólf
mega ekki vera staðsett í halla, brattlendi eða rofsæknu landi.
Afréttir
Landgræðsla ríkisins heldur skrá yfir afréttir, sem
vottunarhæfar teljast að mati sérfræðinga hennar og
Rala. Árlega skal ástand þeirra metið af vottunaraðilum. Umráðamenn afréttanna þurfa að hausti að
leggja fram tölur yfir þann fjölda hrossa er gekk á
viðkomandi afrétt yfir sumarið, lengd beitartíma og
einnig að leggja fram nýtingaráætlun fyrir næsta ár.
Vottunargögn og ferli vottunar
Vetrarbeit.
Vottunarþegi sendir Landgræðslu ríkisins skriflega
Ljósm: Bjarni Maronsson.
umsókn um vottun á landi sínu fyrir 1. júlí ár hvert.
Umsókninni skulu fylgja jarðarupplýsingar Nytjalands. Séu þær ekki til staðar þarf að fylgja
jarðarkort eða loftmynd af beitarlandi umsækjanda þar sem stærðir landsins komi fram eða séu
mælanlegar. Loftmyndir þurfa að vera í mælikvarðanum 1:4000 – 1:8000.
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Landamerki og girðingar þurfa að vera merkt inn á loftmyndir, auk annarra atriða er skipta máli
vegna landnýtingar s.s. stærð einstakra beitarhólfa. Sé um leiguland að ræða þarf að fylgja vottfestur leigusamningur. Í umsókn þarf að koma fram fjöldi og aldursskipting hrossastofnsins.
Nægjanlegt er að leggja myndgögnin fram við upphafsvottun en viðbótargögn þarf að leggja fram
verði breytingar á vottunaraðstæðum. Gangi hross vottunarþega óhindruð í land annarra en
vottunarþega, án þess að um formlega leigu sé að ræða, skal það land einnig vottað. Sömu kröfur
um myndgögn eru gerðar vegna þess lands auk yfirlýsingar umráðamanns viðkomandi lands, þar
sem fram komi að vottunarþegi hafi beitarleyfi í landið. Fái vottunarþegi ekki vottun á land sitt
vegna ástands þess skal næstu umsókn hans um vottun, fylgja staðfesting þess að hann hafi sótt
námskeið í nýtingu hrossahaga og landlæsi hjá einhverjum eftirtalinna stofnana: Landgræðslu
ríkisins, Rannsóknastofnun landbúnaðarins, Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri eða Hólaskóla.
Þeim vottunarþegum, sem ekki fá vottun á land sitt, skal innan tveggja mánaða frá vottunardegi,
send skrifleg greinargerð um þær úrbætur er þeir þurfa að gera til að hljóta vottun á landi sínu.
Hrossaræktandi, sem ekki hefur yfir landi að ráða en er með hross sín í hagagöngu í landi annarra,
getur sótt um vottun á því landi, enda liggi fyrir sömu gögn og krafist er við aðra vottun. Að auki
þarf að liggja fyrir skriflegur hagagöngusamningur og leyfi umráðamanns landsins fyrir vottun á
landinu.
Kostnaður og gjaldskrá
Landgræðslan sér um fjárreiður vottunarstarfsins. Vottunarþegar bera kostnað af vottuninni.
Kostnað af vottun afrétta ber Landgræðslan.

Afleiðing ofbeitar hrossa. Ljósm: Sigþrúður Jónsdóttir.
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Flagmóar, ekki beitarhæft land. Ljósm: Bjarni Maronsson.

Sterkt uppskerumikið land. Ljósm: Bjarni Maronsson.
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